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2019 was het jaar van smart stedenbouw en de slimme stad. Van partnerscience. 
En imperfectieruimte. Met trots kijken we terug op een jaar waarin we samen met 
onze premium partners, projectpartners en iedereen die aanhaakte bij de Future 
City events, nadachten over hoe digitalisering en internettechnologie onze regio’s, 
steden en dorpen gaan veranderen. 

We bouwden aan een actief netwerk van koplopers en gelijkgestemden. We ont-
moetten elkaar op events, in appgroepen en in Barcelona. En leerden van elkaar 
en schreven samen het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Dat proces noemden  
we ‘partnerscience’. En we ondervonden het belang van ruimte voor imperfectie. 
Want als er één ding zeker is over de toekomst, dan is het dat voorspellingen 
nooit uitkomen. 

Samen met al onze partners en actieve netwerk willen we ook in 2020 werken 
aan de toekomst. En dat is nu. 
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De Future City Foundation staat voor een betere en gezondere stedelijke 
leefomgeving, nu en voor toekomstige generaties, uitgaande van de Sus-
tainable Development Goals van de Verenigde Naties.

We denken dat een efficiënte, inclusieve en succesvolle samenwerking tus-
sen overheden, bedrijven en technologieprofessionals kan bijdragen aan 
het oplossen van de uitdagingen van regio’s, steden en dorpen. Daarbij 
rekening houdend met de Europese democratische waarden.

Dit wordt het nieuwe normaal.

Het is onze missie is om het gesprek tussen overheden, bedrijven en  
de technologie professionals te verbeteren en zo een open en blijvend 
ecosysteem rondom gemeenten en gemeenschappen te creëren. In dit  
ecosysteem bieden we ze een flexibele toolkit voor de co-creatie van 
smart digital oplossingen voor de steden.



premiumpartners

projectpartners

mediapartners

samenwerkingsverbanden

onderwijspartners

smart friends

ONZE PARTNERS

Responsible Smart City Design
NWO Project: Smart Culture-creative Cities



437 
professionals
bij overheden

535 
professionals
bij bedrijven

180 

studenten, docenten en 
andere professionals 
werkzaam bij kennis- 

instellingen.

WE BOUWDEN EEN 
‘MOVEMENT OF COMMUNITIES’
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ONZE BOODSCHAP

SMART STEDENBOUW
Met 26 partners organiseerden 
we 8 Smart Stedenbouw ses-
sies en schreven we het boek 
‘Een slimme stad, zo doe je 
dat’. 

4 PITCHCARROUSELS
56 bedrijven pitchten hun 
product/dienst op het podium 
in Sittard-Geleen, Antwerpen, 
Utrecht en Barcelona. 

NETWERKEXCURSIE
Voor Economic Board Utrecht 
organiseerden we de Netwer-
kexcursie Digital Twin naar 
Antwerpen, met 29 bestuur-
ders en adviseurs van lokale 
en provinciale overheden. 

SMART & LEEFBAAR
We gaven de workshop ‘Aan 
de slag met Smart & Leefbaar’ 
voor 80 professionals werk-
zaam bij gemeentes, pro-
vincies, bedrijven en andere 
organisaties. I.s.m. Startup 
Utrecht, Kennedy van der 
Laan en gemeente Amersfoort.

We organiseerden 42 events in 2019. En bereikten in totaal 1.212 mensen.
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BEURZEN & 
CONGRESSEN
We presenteerden Future City 
op Smart City Expo Barcelona 
(6 events), Dag van de Stad, 
Dataweek Den Bosch, Futu-
re City Plein tijdens Utrecht 
Region Get Connected Jaar-
congres, Provada en het VNG 
Congres. 

KENNISINSTELLINGEN
Samen met de UTwente or-
ganiseerden we het seminar 
‘Smart City: Saai of Spekta-
kel?’ voor 60 deelnemers van 
overheden, kennisinstellingen 
en bedrijven.

LEZINGEN
En we gaven 19 lezingen voor:

MEETUPAPELDOORN



WE MAAKTEN EEN BOEK

1.000+ 
Downloads 

100+ 
Downloads 

86+ 
Downloads van de 

modelverordening voor 
smartcitytoepassingen 
in de openbare ruimte

Samen met 26 partners maakten we het boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat – verbonden, flexibel  
en betekenisvol; maak de echte future city’ en vertaalden de theorie ook in het Engels. 



WE MAAKTEN EEN BOEK

Dit zijn de 5 best gelezen artikelen online:
1. Hoe kies je een goede vastgoedbelegging in de smart city? 

geschreven door Syntrus Achmea
2. Is Toronto smarter dan Amsterdam? 

geschreven door AM
3. Innovatie verankeren in een gemeentelijke organisatie 

geschreven door Gemeente Sittard-Geleen
4. Hoe wordt jouw stad een smart city met betekenis? 

geschreven door DHM
5. Modelverordeing smartcitytoepassingen in de openbare ruimte 

geschreven door Kennedy Van der Laan

In 2019 werden ook onze andere  
boeken gedownload:

(2019) 

Data & Omgevingsbeleid: 

+ 216

(2018) 

Smart & Leefbaar:   

+ 292 

(2017) 

Future City Magazine: 

+ 130

bedrijven overheden 25% van de 
Nederlandse 
gemeentes



Future City is sinds 2019 partner van het project SCOREwater. Hierin werken we naar een ‘water- 
slimme’ samenleving toe, waar het beheer van afvalwater, regenwater en overstromingen in de 
stad onder controle is. De focus ligt op het ontwikkelen en testen van water-slimme digitale oplos-
singen en best practices om de veerkracht van steden te vergroten. www.scorewater.eu 

We hebben de marketing- 
communicatie rondom SCOREwater 
opgezet en ontwikkelden een  
huisstijl, een nieuwe website,  
nieuwsbrieven en creeerden  
aandacht voor SCOREwater  
in media en op social media.
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WE VERTELDEN OVER HET PROJECT SCOREWATER OP DIVERSE PODIA: 

- Utrecht Region Get Connected Jaarcongres
- Future City sessie op SCEWC Barcelona 
- Utrecht Region pitchcarrousel op op SCEWC Barcelona
- Side event SCOREwater in Barcelona
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We leven in een fantastische tijd. Door digitalisering en technologisering staan het functioneren 

van onze regio’s, steden en dorpen volledig ter discussie. En dat biedt enorme kansen om 

de uitdagingen die we hebben op een nieuwe manier aan te gaan. We willen regio’s, steden 

en dorpen die niet alleen smart zijn, maar vooral leefbaar, echt duurzaam, democratisch en 

prettig. Dat gaat ons lukken als overheden, bedrijfsleven en technologieprofessionals er samen 

de schouders onder zetten. Samen kunnen we problemen oplossen en kansen verzilveren. 

Door elkaar te inspireren, van elkaar te leren en samen nieuwe oplossingen te bedenken en 

ontwikkelen. Dat doen we in de Future City Foundation. We faciliteren het gesprek tussen 

overheden en bedrijven. We denken samen na over kaders en kansen. En u kunt daar deel van 

zijn. Bekijk de nieuwe projecten van Future City Foundation en wordt onderdeel van de smart city 

‘movement of communities’. 

SMART STEDENBOUW 2.0

Het afgelopen jaar hebben we 

nagedacht over de principes 

waar Smart Stedenbouw aan 

moet voldoen. In het nieuwe 

Future City boek ‘Een slimme stad, zo 

doe je dat’ kunt u daarover lezen. Maar we gaan 

door. In Smart Stedenbouw 2.0 gaan we aan de 

slag met de vragen uit het boek die nog open 

liggen: hoe bouw je een slim en democratisch 

netwerk? Wat is het effect van flexibiliteit op 

onze regio’s, steden en dorpen? Hoe ontwerp 

je beleving en rust? En zo zijn er nog veel 

meer vragen. We willen in het vervolgproject 

tools ontwikkelen die antwoord geven op deze 

vragen. En we willen een netwerk opzetten van 

kopgroepgemeenten die de tools willen testen.

Als u daar meer over wilt weten of aan wilt 

mee doen: kijk dan voor informatie op 

www.future-city.nl/smartstedenbouw 

NETWERK REALTIME OMGEVINGSBELEID

Op initiatief van de Provincie Zuid-Holland en 

de Economic Board Utrecht zet Future City 

Foundation het Netwerk Realtime Omgevings- 

beleid op. In dit netwerk onderzoeken we 

welke mogelijkheden digital twins bieden, 

hoe je ze kunt gebruiken in je organisatie en 

welke bestuurskundige impact dat heeft. Leidt 

digitalisering van onze regio’s, steden en dorpen 

tot een andere rol voor de overheid en wat is de 

impact daarvan op ambtenaren en bestuurders?

Lees welke andere vragen we in dit  

netwerk willen beantwoorden op 

www.future-city.nl/realtimeomgevingsbeleid

SMART & GROEN

Hoewel data en smart 

technology niet het imago 

hebben om heel groen en 

ecologisch te zijn, zijn ze dat 

in de praktijk wel degelijk. 

Slimme technologie kan stad 

en ommeland groener maken. 

Het komende jaar willen we dat onderzoeken 

in het project ‘Smart & Groen’, waarin we de 

wereld van de techniek koppelen aan de wereld 

van groen, blauw, biodiversiteit en klimaat. 

We onderzoeken wat technologisering en 

digitalisering kunnen bijdragen aan groenere en 

leefbaarder regio’s, steden en dorpen, tot meer 

biodiversiteit in het ommeland en in de stad en 

tot minder opwarming van het stedelijk gebied. 

Daarvoor zetten we een netwerk op van groene 

mensen, maar ook technologiespecialisten en 

bestuurders. 

Als u daar groene vingers van krijgt,  

kijk dan voor meer informatie op 

www.future-city.nl/smartengroen 

ETHIEK IN DE SMART CITY

In 2018 verscheen het boek 

Smart & Leefbaar waarin 

we de nieuwe ethische en 

maatschappelijke discussies 

vertalen naar bestuurlijke afwegingsruimte. 

Future City verzorgt ook workshops over ethiek 

in de smart city. Voor gemeenteraden, colleges 

van B&W en andere groepen. In twee uur leert u 

over de kaders en hoe u ze kunt stellen. En gaat 

u dat ook zelf doen.

Kijk voor meer info op 

www.future-city.nl/smartenleefbaar

ZO MAKEN WE SAMEN 

SLIMME STEDEN EN REGIO’S

Official FIWARE iHub found�io�

Official FIWARE iHub found�io�

Dit doen wij met steun van onze premium partners:

Lees aan de hand van theorie, tutorials en 

praktijkvoorbeelden hoe we samen ontwerpen aan 

duurzame en digitaliserende regio’s, steden en 

dorpen.

Bestel het boek via 
www.future-city.nl/smartstedenbouw 

Digitaal lezen is gratis of lees het als boek voor €29,-
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Ontwerpen van  de slimme stad

VAKBL AD OVER DE OPENBARE RUIMTE • JAARGANG 16
35

De stad van de toekomst is slim

Toepassen smart city 

in gemeentelijk beleid

Lantaarnpalen die met de lichtintensiteit bezoekersstromen reguleren, 

sensoren die meten hoeveel mensen ergens aanwezig zijn of borden die 

informatie aanpassen aan de voorbijganger. The future is smart. Veel ge-

meenten doen al iets met smartcitytoepassingen, maar vaak blijft dat 

vooral bij pilots of een enkele toepassing. Veel gemeenten worstelen met 

de vraag hoe zij het beste grip houden op de verschillende smartcitytoe-

passingen. Anita Nijboer, partner bij advocatenkantoor Kennedy Van der 

Laan, ontwikkelde een modelverordening voor smartcitytoepassingen die 

gemeenten helpt deze toepassingen in hun beleid te integreren. Stedelijk 

Interieur sprak met haar over dit model, dat onlangs in het boek Een slim-

me stad, zo doe je dat. Verbonden, flexibel en betekenisvol; naar de echte 

future city verscheen.

Wat zijn smartcitytoepassingen?

Nijboer: ‘In een stad die steeds meer technologie en 

digitale middelen gebruikt, worden via sensoren en 

camera’s data verzameld. Die data worden gebruikt om 

de stad of het dorp te besturen en efficiënter te maken 

of door private ondernemingen voor hun bedrijfsdoel-

stellingen. Om dat te doen, is smartcitytechnologie no-

dig. Denk aan verkeerssystemen met camera’s die het 

verkeer reguleren om opstoppingen te voorkomen of 

camera’s of sensoren die bezoekers via een app naar 

parkeerplaatsen leiden. Zulke oplossingen hebben veel 

voordelen om de stad leefbaarder en duurzamer te ma-

ken. Tegelijkertijd kan het constant vergaren van data 

en het beslissen op basis van een interpretatie van die 

data ook negatieve effecten hebben, bijvoorbeeld als 

onze privacy of autonomie in het gedrang komt of om-

dat op basis van onjuiste interpretaties onjuiste beslis-

singen worden genomen.’

Kun je vertellen wat de aanleiding was voor de 

modelverordening? 

‘Mijn specialismen zijn omgevingsrecht en daarnaast 

ook privacyrecht. De Future City Foundation (de orga-

nisatie achter het boek Smart & Leefbaar, red.) vroeg 

mij of ik me vanuit mijn specialismen in de slimme stad 

wilde verdiepen. Ik ontdekte dat de wet eigenlijk nog 

niet zover is. De wet is redelijk volledig als het gaat om 

privacy, maar minder over andere waarden zoals auto-

nomie, machtsevenwicht en menselijke waardigheid in 

een technologische omgeving. Op juridisch vlak staat 

C�O�LU�M�N

Wie doet je wat in
de slimme stad

Maxim Februari

E
r meldde zich een ont-
dekkingsreiziger om te
praten over de wilder-
nis. Langzamerhand
verbazen de onderwer-
pen me niet meer waar-over mensen in gesprek willen. God,richtlijnen inzake het hergebruikvan overheidsinformatie, roman-kunst, seks.

Koffie drinken is in zo’n geval hetbeste. En dus zaten de onbekendeman en ik in de betongrijze hal vaneen universiteitsgebouw, omdat ikdaar toevallig toch moest wezen. Hijvertelde me alles over het echte le-ven en over zijn trektochten doorgebieden waar de wereld nog onge-rept is. Op plastic stoeltjes, ondereen systeemplafond van asbest, za-ten we te praten over bang zijn. Dedoodsangst die hij had gevoeld voorslangen, leeuwen en volstrekte een-zaamheid.

Eigenlijk had ik het de rest van deweek nogal druk. Er werd een lezingvan me verwacht over een beteke-nisvolle smart samenleving, of zo-iets, ik had daar een boek over ge-kocht dat ik nog half moest lezen.Maar het verhaal van de ontdek-kingsreiziger kreeg me in zijn greepen bracht me gaandeweg tot rust.Met het vage plan in mijn hoofd devolgende keer mee te reizen naar dewildernis nam ik peinzend afscheidvan hem; ik deed nog iets erg weten-schappelijks ter plekke en zocht
toen mijn auto weer op.

V iel dat even tegen. Hoewel ik
de gehoorzame auto precies
weer daar aantrof waar ik

hem had achtergelaten, stond hij numoederziel alleen op een uitgestrektterrein met een hoog hek erom eneen stevig slot erop. Een gekooidetijger. Een geknevelde panter. Het ij-zeren hek was te kolossaal om eroverheen te klimmen, er was came-rabewaking; ik kon niet anders danvanaf afstand me zorgen maken
over het arme dier.

En terwijl de camera spottend
toekeek, declameerde ik hardop D erPanthe r van Rainer Maria Rilke, overde vermoeide panter die vanuit zijnkooi alleen nog duizend spijlen zieten niets meer van de wereld daar-achter. „Sein Blick ist vom Vorüber-gehn der Stäbe / so müd geworden,daß er nichts mehr hält. / Ihm ist, alsob es tausend Stäbe gäbe / und hintertausend Stäben keine Welt.”

Daar stond ik. Net zo gekooid engevangen als mijn panter. Hoe

moest ik nou thuis komen? En hoedie lezing schrijven? Het werd aldonker, en op het bedrijventerreinvan de universiteit liepen alleen nogwat bewakers rond. „We leven in
grote vrijheid in Nederland”, citeer-de ik luidkeels het boek dat ik nethad gekocht over onze hypermoder-ne en flexibele maatschappij. De ca-mera grijnsde.

We leven in grote vrijheid, maar erkomen barstjes in, zei het boek. Ter-wijl ik begon te lopen, op zoek naariemand die me thuis kon brengen,probeerde ik me te herinneren water exact had gestaan. De bladzijdewaar ik was gebleven ging over
menselijke waardigheid, als iets datje moest behouden in de toekomst.Wanneer alles verandert, wanneer jesteeds meer beslissingen over de sa-menleving laat nemen door syste-men, moet je een paar waarden nietuit het oog verliezen.

I k sjokte langs de duizend spijlen
van het hek en keek of ik ergens
leven zag. Het boek, dat thuis optafel lag, heette Een slimme stad, wiedoet me wat. Of, nee, Een slimme

stad, zo doe je dat. Een optimistischboek, dat voor de toekomst een be-tere wereld beloofde, duurzaamheiden veiligheid, leefbaarheid en min-der eenzaamheid, „eigenlijk is hetheel simpel”, stond op bladzijde
148. Alleen moest je op een paar din-getjes letten, op menselijke waar-digheid, bijvoorbeeld. En die kon jeafmeten aan je imperfectieruimte.Op een pikdonkere parkeerplaatsvond ik een lange man die me weleen lift wilde geven. Hij moest al-leen eerst zijn parkeerkaartje beta-len, zei hij, en dat ging lastig, omdater geen lampje brandde in de pinau-tomaat, hij zag eerlijk gezegd wei-nig. Op gepaste afstand bleef ik

wachten terwijl hij op de tast zijncode intoetste in het schermpje. Ikliet het woord imperfectieruimteover mijn tong rollen; ik was er hetboek heel dankbaar voor.
De imperfectieruimte is de moge-lijkheid die je hebt om fouten te ma-ken zonder dat ze meteen gevolgenhebben, zonder dat je meteen wordtafgestraft. Het was een begrip dat ikmoest onthouden, dacht ik. Al washet maar omdat ik zelf meestal niettoekom aan de perfectie die het mo-derne leven van je eist. Ik deed eenschietgebedje: mocht ik hier ooitnog levend vandaan komen, dan be-loofde ik het woord imperfectie-ruimte in het vervolg bij iedere

openbare gelegenheid uit te
s c h re e u we n .

Naast me hoorde ik de man zacht-jes mopperen. Hij had al twee keereen verkeerde pincode ingetoetst,zei hij. Nu was er nog één kans over.Zou hij een derde keer mistoetsen,dan slikte het apparaat zijn pasje in.De man boog zich in de inktzwarteavond nog dieper over het scherm-pje en aarzelend begon hij te tikken.

Maxim�Februari�is�jurist�en�schrijver,�w�w�w.�m�a�x�i�m�f�e�b�r�u�a�r�i�.�n�l�.

Imperfectieruimte: fouten
kunnen maken zonder dat
je meteen wordt afgestraft
door de systemen

Column in NRC

Spread-artikel in Trouw

Spread-advertentie in BT

Artikelen op Stadszaken

Video’s op SCEWC Barcelona 2019

4 pagina artikel in ROM

2 pagina artikel in Stedelijk Interieur



WEBSITE FUTURE-CITY.NL

• 15.159 gebruikers 
• 84% nieuwe bezoekers,  

16% terugkerende bezoekers
• Gemiddeld 1.317 gebruikers   

per maand
• 22.961 sessies

Bijna een verdubbeling  
t.o.v. 2018!

BESTGELEZEN WEBSITEPAGINA’S
1. /home
2. /bestel-het-boek-een-slimme-stad-zo-doe-je-dat/
3. /smartstedenbouw
4. /smarenleefbaar
5. /pitchcarrouselsittardgeleen
6. /team
7. /partners
8. /wat-wij-doen
9. /verbonden-flexibel-betekenisvol
10. /wow-dinner-barcelona

SOCIAL MEDIA

ONLINE

Acquisitie bezoekers

+208 nieuwe volgers 
totaal 282

+92 nieuwe volgers 
totaal 255

4.212 contacten



CITY DEAL ‘EEN SLIMME STAD, ZO DOE JE DAT’
Het Ministerie van BZK heeft ons gevraagd om de City Deal ‘Een 
slimme stad, zo doe je dat’ op te zetten. In die City Deal ontwik-
kelen, toetsen en implementeren we een toolbox, met tools die 
antwoord geven op de praktische vragen die voortkomen uit het 
boek ‘Een slimme stad, zo doe je dat’. Met tools bedoelen we instru-
menten, technische producten, verordeningen etc. De tools moeten 
haalbaar en schaalbaar zijn. Daar kunt u aan meedoen. Kijk voor 
meer info op: https://future-city.nl/citydeal/ 

NETWERK REALTIME OMGEVINGSBELEID
Digital twins en andere data-analyse tools geven ons veel inzicht in 
hoe een (deel van een) gemeente er voor staat. Maar wat beteke-
nen die inzichten voor het omgevingsbeleid? Hoe verandert dit de 
manier waarop beslissingen worden voorbereid en genomen? Dat 
onderzoeken we samen in het project Realtime Omgevingsbeleid. 
Het resultaat schrijven we op in een boek dat we in het najaar van 
2020 presenteren tijdens de Dag van de Stad. Voor meer info kijk 
op: https://future-city.nl/realtimeomgevingsbeleid/

DIT GAAN WE DOEN IN 2020
Official FIWARE iHub found�io�

https://future-city.nl/citydeal/
https://future-city.nl/realtimeomgevingsbeleid/


SMART X GROEN
Een van de grootste problemen die er zijn op deze wereld, 
is het teruglopen van de biodiversiteit. Ingewikkeld daarbij is 
dat we niet zo goed weten hoe ecosystemen en biodiversiteit 
precies in elkaar zitten. Hoe planten en dieren zich tot elkaar 
verhouden. Waarom aan de ene kant plagen ontstaan en aan 
de andere kant soorten uitsterven. In het project Smart x Groen 
zoeken we de oplossing in data-analyse. We zetten een net-
werk op dat de vragen hiertoe formuleert en organiseren een 
hackathon om die  vragen uit te zoeken. Voor meer info kijk 
op: https://future-city.nl/smartengroen/ 

SCOREWATER
Future City is partner van het project SCOREwater. Hierin werken 
we naar een ‘water-slimme’ samenleving toe, waar het beheer van 
afvalwater, regenwater en overstromingen in de stad onder contro-
le is. De focus ligt op het ontwikkelen en testen van water-slimme 
digitale oplossingen en best practices om de veerkracht van steden 
te vergroten. Lees meer op: https://www.scorewater.eu/

EN DAT DOEN WE GRAAG SAMEN MET U! 
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https://future-city.nl/smartengroen/
https://future-city.nl/smartengroen/
https://www.scorewater.eu/ 
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Blijf op de hoogte van de activiteiten van Future City en meld u aan voor onze nieuwsbrief. 
Volg ons op:  @Future City Foundation

    @FutureCityEU

Future City Foundation 
Paulus Borstraat 41
3812 TA Amersfoort

info@future-city.nl 
www.future-city.nl 

https://future-city.nl/aanmelden-nieuwsbrief/
https://www.linkedin.com/company/future-city
https://twitter.com/FutureCityEU
mailto:info%40future-city.nl%20?subject=
http://www.future-city.nl 

